
                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 
II Powiatowego  Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Kartka Świąteczna” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim przy współpracy Biblioteki Publicznej w Miliczu 

              
……………………………………..                                                …………………………………… 
               Miejscowość, data                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Imię, nazwisko

Klasa, wiek

Adres korespondencyjny ucznia

Telefon kontaktowy

Nazwa szkoły, adres

Uwagi o uczniu

 Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.  
2. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację prac mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowej organizatora 

konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania mojego dziecka/podopiecznego przez 

organizatora konkursu.  
4. Wyrażam zgodę ma bezterminową licencję dotyczącą publikacji prac oraz ich kopiowania i powielania. 
5. Wyrażam zgodę na zbieranie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą Wziąchowo 

Wielkie 47  56-300 Milicz, e-mail: spwziachowo@op.p , tel. 71 384 92 16 oraz Biblioteka Publiczna w Miliczu reprezentowana przez Dyrektora, z 
siedzibą Milicz ul.J.Piłsudskiego 14, 56-300 Milicz, e-mail: bibliotekamilicz@neostrada.pl, tel.71 384 00 96   

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: kancelaria@ergaomnes.pl  tel.553 588 000  
3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy Prawo oświatowe, 
• rozporządzenia MEN z dn. 24.08.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych w przedszkolach I szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2017, 
poz. 1654 § 2 pkt 2). 

4. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim oraz Biblioteki Publicznej w 
Miliczu. 

5. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
• dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie zgłoszenia.  
7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych,(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).  
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